
Implementação do sistema B-Learning  

 Princípios Orientadores 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril ,  as Orientações para a organização 

do ano letivo 2020/2021 – DGESTE e o disposto no Despacho nº 10-B/2018,  o Agrupamento de 

escolas de Mondim de Basto define os  princípios orientadores do regime de funcionamento misto 

das atividades letivas,  com o objetivo de responder eficazmente a uma situação epidemiológica que 

requeira a redução da permanência na Escola, quer em tempo, quer em número de alunos. Estes  

princípios visam também flexibilizar a transição entre o regime presencial e o regime de ensino à 

distância, porque por «Regime misto» de funcionamento entende-se o processo de ensino e 

aprendizagem  que combina atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo, de 

forma equilibrada. 

 
1. O funcionamento das atividades letivas em regime misto visa dar cumprimento às 

orientações das autoridades de saúde pública e do Ministério da Educação. 

2. O funcionamento das atividades letivas em regime misto aplica-se, apenas quando 

necessário e por indicação expressa da autoridade de saúde pública, e preferencialmente, 

aos alunos a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico e o ensino secundário, podendo alargar-

se excecionalmente aos restantes ciclos de ensino, em função do agravamento da situação 

epidemiológica da doença COVID-19.  

3. Os alunos beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola e os alunos em risco 

ou perigo sinalizados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens,  para os quais a escola 

considere ineficaz ou insuficiente a aplicação do regime misto,  realizam a totalidade das 

atividades letivas presencialmente, acompanhados pelas equipas de apoio multidisciplinar.  

4. A aplicação do regime misto pode implicar a alteração do  horário de funcionamento do 

Agrupamento, nos termos previstos no Despacho Normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho, e a 

adaptação ou gestão flexível dos transportes escolares.  

5. No sentido de cumprir as orientações de saúde pública emitidas pela DGS e as orientações 

relativas à organização do próximo ano letivo da Dgeste, os intervalos entre aulas poderão 

ser desfasados e/ou reduzidos, nos termos previstos no Despacho Normativo nº 10-B/2018, 

de 6 de julho. 

6. Nos termos previstos no Despacho Normativo nº 10-B/2018, de 6 de julho, a organização dos 

horários dos alunos será flexível, por ciclo, ano ou turma, de acordo com a situação 

epidemiológica que venha a existir (blocos de 50 minutos  (2º ciclo), 100 minutos (3º 

ciclo/secundário). 



7. No regime de funcionamento misto, as atividades letivas das diferentes disciplinas poderão 

ser  concentradas durante o período da manhã (3º ciclo) /dias alternados (secundário 

regular) para reduzir o número  de deslocações à escola.  

8. Se o Agrupamento tiver que implementar o regime misto de funcionamento,  50% da carga 

letiva das disciplinas, em todas as modalidades de ensino, será lecionada em regime 

presencial (disciplinas com 100 minutos ou mais) e o restante tempo letivo será de trabalho 

autónomo, em regime assíncrono,  de acordo com o  Plano de Ensino à Distância.   

9. Na implementação do regime misto de funcionamento, as disciplinas com menor carga 

horária (1 tempo de 50 minutos) poderão funcionar exclusivamente no regime de ensino à 

distância, realizando trabalho de projeto, com a finalidade de menorizar riscos de contágio 

inerentes a maior mobilidade em espaço escolar e/ou manuseamento de materiais. É 

também prevista a possibilidade de organização/avaliação semestral ( menor número de 

alunos por disciplina) de disciplinas do 2.º/3.º ciclos no regime presencial ou à distância com 

menor carga horária. 

10. Na eventualidade da existência de desdobramentos de turmas ( particularmente nas 

disciplinas de exame) tendo em conta o número de alunos/dimensão das salas, as duas salas 

devem ser o mais próximas possível.  

11. No sentido de cumprir as orientações de saúde pública  emanadas da DGS, sempre que 

possível, cada turma deverá ter salas fixas atribuídas e cada aluno um lugar fixo, sem prejuízo 

da aplicação de medidas de suporte à aprendizagem. 

12. A carga horária semanal de cada disciplina ou Unidade de Formação de Curta Duração 

(UFCD) deve ter por base os seguintes pressupostos: privilegiar a interação direta entre os 

alunos e o professor; repartir a carga horária de cada disciplina ou UFCD entre atividades 

presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo e alternar as atividades presenciais com 

o trabalho autónomo. 

13. No Ensino Profissional, têm lugar em regime presencial as disciplinas ou UFCD de natureza 

prática e a formação em contexto de trabalho que não possam ter lugar em regime misto por 

requererem a utilização de espaços, instrumentos ou equipamentos específicos. 

 
 

 

 

 


